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1.  Εισαγωγή  

 
Συγχαρητήρια για την επιλογή σας να αγοράσετε αυτό το προϊόν υψηλής ποιότητας της ALFACARE.    
 

Εάν διαβάσετε προσεκτικά και ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες, το εν λόγω προϊόν θα λειτουργήσει 
αξιόπιστα για µεγάλο χρονικό διάστηµα.  
 
 

Ελέγξτε κατά την παράδοση του προϊόντος το σύνολο του εξοπλισµού   

Ανάλογα µε την έκδοση, υπάρχει περίπτωση να απουσιάζουν κάποιες λειτουργίες.  Η ALFACARE 
επιφυλάσσεται του δικαιώµατος να διεξάγει αλλαγές χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση.  Για αυτό το λόγο, 
υπάρχει περίπτωση ορισµένα τµήµατα του κειµένου να µην έχουν εφαρµογή ή οι εικόνες να παρουσιάζουν 
µικρές αποκλίσεις.  
 
Όταν λάβετε το προϊόν θα πρέπει πρώτα να το συναρµολογήσετε.   
Παρακαλείσθε να ελέγξετε το προϊόν κατά την παραλαβή του για να διαπιστώσετε εάν η συσκευασία είναι 
άθικτη. Σε αντίθετη περίπτωση να αναφέρετε αµέσως τις εµφανείς ζηµίες.   
 

Μετά το άνοιγµα της συσκευασίας, παρακαλώ ελέγξτε την πληρότητα της παράδοσης.  
Χρησιµοποιήστε για αυτό το λόγο το σχήµα 1.   
Τα ακόλουθα µέρη αποτελούν το σύνολο του εξοπλισµού:   
 

1 x πάνω µέρος σοµιέ κλίνης   
1 x κάτω µέρος σοµιέ κλίνης 
1 x ξύλινη µετώπη κεφαλής  
1 x ξύλινη µετώπη ποδιών 
1 x σετ ξύλινων συρόµενων πλαϊνών κάγκελων (αποτελείται από 4 ξύλινες σανίδες    
      και 4 ολισθητήρες)   
1 x αναρτήρας κλίνης  
1 x εγχειρίδιο λειτουργίας  
1 x χειριστήριο µε λειτουργία κλειδώµατος 

Σε περίπτωση που λείπουν ή έχουν καταστραφεί εξαρτήµατα, θα πρέπει να το αναφέρετε άµεσα στην 
ALFACARE ή τον εξουσιοδοτηµένο προµηθευτή σας.  

Ανάλογα µε τον τύπο της παράδοσης η συσκευασία αποτελείται από:  

• Χαρτοκιβώτιο  

• Φιλµ   

• Πολυστυρένιο  

• Ξύλο  
 
Όλα τα παραπάνω υλικά µπορούν να ανακυκλωθούν και να απορριφθούν µε τον ενδεδειγµένο 
τρόπο. Μην απορρίπτετε τα εξαρτήµατα της συσκευασίας στα οικιακά σας σκουπίδια. Λάβετε 
υπόψη σας τις τοπικές απαιτήσεις απόρριψης και ανακύκλωσης. 
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Ο µηχανισµός της κεφαλής στερεώνεται µε δεµατικά. Κατά την αποσυσκευασία του σοµιέ κεφαλής, οι δεσµοί 
καλωδίων πρέπει να κοπούν προσεκτικά και ο µηχανισµός να στερεωθεί στην ίδια θέση χρησιµοποιώντας τις 
ασφάλειες γρήγορης απελευθέρωσης. 

                       
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τα εξαρτήµατα της κλίνης:  

1. Μετώπη κεφαλιού                              
             2.   Μετώπη ποδιών                              
             3.   Πάνω µέρος σοµιέ κλίνης 

4.   Κάτω µέρος σοµιέ κλίνης 
5.   Χειριστήριο  
6.   Ξύλινα συρόµενα πλαϊνά (περιέχει 4 ξύλινα πλαϊνά και 4 ολισθητήρες)) 
7.   Αναρτήρας µε τριγωνική λαβή 

3 

1 

7 

6 5 4 

2 

Σχ. 1 

1. Κόψτε τα δεµατικά στήριξης, αφαιρέστε τις 
ασφάλειες γρήγορης απελευθέρωσης και 
τοποθετήστε το µηχανισµό ώστε να εφαρµόσει 
καλα στις υποδοχές. 

2. Εφαρµόστε ξανά τις ασφάλειες γρήγορης 
απελευθέρωσης στις υποδοχές. 
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2.  Χρήση προϊόντος 

Η κλίνη AC – 504W / AC – 505W είναι ειδικά σχεδιασµένη για άτοµα άνω των 12 ετών και ύψους µεταξύ 150 
και 190 εκατοστών (για ύψος πάνω από 190 εκ. χρησιµοποιούµε προέκταση σοµιέ 10 εκατοστών ή δυο 
προεκτάσεις για ύψος έως 210 εκ.) µε µέγιστο βάρος χρήστη 150 κιλών  (Σε αυτήν την περίπτωση το στρώµα 
και όλα τα υπόλοιπα εξαρτήµατα δεν θα πρέπει να ζυγίζουν πάνω από 20 κιλά –    Βλέπετε επίσης  Κεφάλαιο 
3 : Τεχνικές προδιαγραφές). 

Χρήση: 

Η συγκεκριµένη κλίνη νοσηλείας είναι κατάλληλη για κλινήρη άτοµα που περιθάλπονται κατ’ οίκον καθώς και 
για περίθαλψη σε κέντρα αποκατάστασης. Επίσης, µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε εξωτερικά ιατρεία, 
νοσοκοµεία ή άλλες ιατρικές µονάδές για ασθενείς που χρήζουν ιατρική παρακολούθηση και διάγνωση λόγω 
τραυµατισµού ή ασθένειας. 

 

Θα πρέπει πάντα να λαµβάνετε υπόψη σας τις φυσικές και νοητικές ικανότητες του κάθε     
ατόµου πριν από τη χρήση της κλίνης!  Υπάρχει  κίνδυνος  παγίδευσης  του κεφαλιού 
µικρόσωµων ατόµων στα συρόµενα πλευρικά κάγκελα . 

3.  Τεχνικές προδιαγραφές  

Βάση κλίνης:  94x 200 cm  
Κατώτατη θέσης της βάσης της 
κλίνης 
 

40 cm 

Ανώτατη θέση της βάσης της 
κλίνης 
Συνολικές διαστάσεις 

                     80 cm 

                 97 x 218 cm 
Αδρανές βάρος  Κλίνη:                          84 kg 

Αναρτήρας κλίνης:      6,4 kg 
Συρόµενα πλαϊνά κάγκελα:  9 kg 
Εξαρτήµατα:     0,25 kg 

Μέγιστο επιτρεπόµενο βάρος:  
Κλίνη: 
 

 
 
Μέγιστο φορτίο αναρτήρα κλίνης:  

 
Μεγ. Βάρος χρήστη:         150 kg 
Στρώµα:                         10-15 kg 
Εξαρτήµατα:                     5-10 kg 
Συνολικό βάρος:                170 kg  
  
                       80 kg 

∆ιαστάσεις συσκευασίας: 81,5 x 105 x 7.5 cm (AC-504W) 
84,5 x 105 x 9 cm (AC-505W) 
 

Βαρύτερα τµήµατα της κλίνης:  
Άνω/κάτω άκρο της κλίνης  
 

Κλίση πάνω µέρους της κλίνης:  

 
Βάρος :   20 kg 
 
 
70° (βλ. σχήµα 2) 

Τµήµα ποδιών :  0-30° µηριαίο τµήµα (βλ.σχήµα 2)   
0-20° Κνηµιαίο τµήµα :5 οδοντωτά  
τµήµα διαδροµής (βλ. σχήµα 2) 
 

Trendelenburg / Αντίστροφο 
Trendelenburg (Προαιρετικά) 

± 12 ° 

Ηλεκτρική κατηγορία Κλάση II  
Επίπεδο θορύβου  Μικρότερο από 65 dB 
Μέγιστο επιτρεπόµενο ύψος 
στρώµατος: 

10 έως 18 cm  

∆ιαστάσεις στρώµατος 90 x 200 cm  
 
Σε περίπτωση χρήσης άλλων ή ειδικών στρωµάτων ο κίνδυνος του συνδυασµού πρέπει να 
αξιολογηθεί από τον προµηθευτή. 

Σχήµα 2:   Γωνίες της βάσης της κλίνης 
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4.   Προειδοποιήσεις  

 

Αυτό το λογότυπο υποδηλώνει πιθανό κίνδυνο. Προσέξτε καλά τις οδηγίες όποτε 
βλέπετε αυτό το σήµα.        

Η χρήση της κλίνης νοσηλείας προϋποθέτει ενδελεχή γνώση των οδηγιών χρήσεως.   

Οι ακόλουθες προειδοποιήσεις θα πρέπει να διαβάζονται πριν από την εγκατάσταση της κλίνης.  
Παρακαλείσθε να διατηρείτε τις οδηγίες χρήσης κοντά σας.   

Πριν και µετά τη χρήση της κλίνης και κάθε φορά που την µετακινείτε ή την προσαρµόζετε, 
ελέγξτε εάν όλα τα καλώδια είναι τοποθετηµένα κατά τέτοιο τρόπο που δεν κείτονται στο 
έδαφος και δεν θα συµπιεστούν. Μετά τη χρήση, ελέγξτε ότι όλες οι κοχλιωτές συνδέσεις 
είναι σωστά σφιγµένες.  

Η κλίνη περιλαµβάνει κινητά µέρη τα οποία επιτρέπουν την προσαρµογή της βάσης και του ύψους της.   
Κατά την προσαρµογή της κλίνης, βεβαιωθείτε ότι κανένα αντικείµενο, ζώο ή άτοµο δεν κινδυνεύει ή 
υπάρχει κίνδυνος να παγιδευτεί.  
Σηµ.:Οι µηχανισµοί είναι πολύ ισχυροί. Μην επιτρέπετε σε παιδιά να παίζουν µε αυτούς.   

Μην πιέζετε τα κουµπιά ανύψωσης και καθόδου ταυτόχρονα.   

Να µην τσακίζετε ποτέ τα καλώδια παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος.  
Μην ανοίγετε ποτέ το µηχανισµό µόνος σας και µην χρησιµοποιείτε την κλίνη σε 
περίπτωση ελαττώµατος κάποιου ηλεκτρικού εξαρτήµατος.   

 
Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει τίποτα που να περιορίζει τα καλώδια παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος των 230 V 
και 24 V και δεν έχουν τοποθετηθεί σε κοντινή απόσταση από το κινούµενο τµήµα της κλίνης  (συσκευή ανύψωσης 
κεφαλής ή ποδιών)  Οµοίως, ελέγξτε ότι δεν υπάρχει τίποτα πάνω από τα καλώδια το οποίο θα µπορούσε να 
προκαλέσει βλάβη. Όταν κινείτε ή τακτοποιείτε την κλίνη µην ξεχάσετε να τυλίξετε το καλώδιο παροχής γύρω από 
τη µονάδα που είναι τοποθετηµένη στο πάνω µέρος της κλίνης και κάτω από τη βάση της.   
 
Μην κάθεστε ή ακουµπάτε στις πλευρές της κλίνης κατά τη διάρκεια της ηλεκτρικής προσαρµογής της.  ∆εν 
θα πρέπει ποτέ να κάθεστε εσείς ή κάποιο άλλο άτοµο στα άκρα της κλίνης εάν κάποιο τµήµα της βάσης της 
κλίνης είναι κεκλιµένο ή σηκωµένο.  Κακή χρήση µπορεί να προκαλέσει ζηµιά στους µηχανισµούς κίνησης ή 
στα κινητά δοµικά µέρη.  
 

 Να αποφεύγετε να εδράζετε το συνολικό βάρος του σώµατος στο άνω τµήµα ή το κάτω τµήµα της κλίνης   
 όταν είναι κεκλιµένο.  Αυτό θα µπορούσε να φθείρει την κλίνη. Το φορτίο πρέπει να κατανεµηθεί εξίσου. 
 Το άνω τµήµα της βάσης της κλίνης δεν θα πρέπει να επιφορτίζεται από τον χρήστη µε περισσότερα από     

 60 kg ενώ το κάτω τµήµα της βάσης της κλίνης όχι περισσότερα από 40 kg. 
  
Μην ξεχνάτε να χρησιµοποιείτε τα φρένα κάθε φορά που η κλίνη δεν βρίσκεται σε κίνηση.  Επίσης ελέγξτε 
ότι τα φρένα τον τροχών  έχουν ενεργοποιηθεί, ειδικά πριν καθίσετε στην κλίνη και πριν χρησιµοποιήσετε 
την εφαρµογή Trendelenburg / Αντίστροφο Trendelenburg. (προαιρετική εφαρµογή)  
 
Όταν χρησιµοποιείτε παρελκόµενα και ιδιαίτερα στρώµατα για την αντιµετώπιση των ελκών λόγω 
κατάκλισης, βεβαιωθείτε ότι δεν υπερβαίνεται το µέγιστο επιτρεπόµενο βάρος.    
 
Χρησιµοποιείστε µόνο αυθεντικά ανταλλακτικά  ALFACARE για επιδιορθώσεις και συντήρηση. Η εγγύηση 
δεν θα ισχύει αν γίνει χρήση ανταλλακτικών άλλης µάρκας ή άλλων συσκευών διαφορετικών από αυτές 
που συνιστά η ALFACARE. 
 
Θα πρέπει να γίνεται χρήση της κλίνης µόνο µε εξαρτήµατα που παρέχονται από την ALFACARE, για 
παράδειγµα συρόµενα ξύλινα πλαϊνά, αναρτήρας κλπ.  
 
Εάν έχετε κάποια αµφιβολία ως προς τη σωστή λειτουργία των µηχανισµών, αποµακρύνετε τα βύσµατα από 
τις πρίζες έτσι ώστε να εξαλείψετε κάθε κίνδυνο.  
 
Η κλίνη δε προορίζεται για τη µεταφορά του ασθενούς και µπορεί να µετακινηθεί σε περίπτωση καθαρισµού 
του δωµατίου ή για εύκολη πρόσβαση ατόµων. Πριν από κάθε µετακίνηση της κλίνης, παρακαλείσθε να 
βεβαιωθείτε ότι η βάση της κλίνης βρίσκεται στην κατώτατη θέση και τα ξύλινα πλαϊνά είναι ανυψωµένα.  
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Μετακινήστε την κλίνη σιγά σιγά και µην υπερπηδάτε εµπόδια άνω των 2 cm. Μην χρησιµοποιείτε την κλίνη 
για µεταφορά ατόµου σε µεγάλη απόσταση.  Για αυτόν το σκοπό χρησιµοποιήστε αναπηρικό αµαξίδιο ή 
άλλα κατάλληλα βοηθήµατα.  
 
Η κλίνη θα πρέπει να βρίσκεται στην χαµηλότερη θέση κατά την έγερση ή την κατάκλιση του ατόµου.   
 
Για να αποφευχθεί η αθέµιτη ενεργοποίηση του χειριστηρίου, τοποθετείστε το σε ένα ασφαλές µέρος ή 
προσαρµόστε το στο εξωτερικό τµήµα του πλαϊνού κάγκελου.   
 

Ο αναρτήρας δεν θα πρέπει να χρησιµοποιείται για την ανύψωση ατόµων αλλά για διευκόλυνση κατά την 
αλλαγή θέσης από ύπτια σε καθιστή ή για µεταβολή θέσης. Το µέγιστο επιτρεπόµενο βάρος έλξης είναι 80 kg 
και το µέγιστο επιτρεπόµενο πλευρικό βάρος έλξης είναι 35 kg.  

Μην χρησιµοποιείτε τα ξύλινα πλαϊνά για να ανασηκώνεστε ή για την εκτέλεση άλλων κινήσεων.  ∆εν 
είναι κατάλληλα για αυτούς τους σκοπούς.   

Ελέγξτε ότι η κλίνη βρίσκεται στην χαµηλότερη θέση και τα πλαϊνά κάγκελα είναι ανυψωµένα και σε σταθερή 
θέση όταν το άτοµο κοιµάται ή/και δεν παρακολουθείται.  

Εάν τα πλαϊνά κάγκελα  βρίσκονται στην ύψιστη θέση τους, ελέγξτε ακόµα µια φορά ότι είναι 
τοποθετηµένα στη σωστή θέση.   

Το µέγεθος των στρωµάτων που χρησιµοποιούνται πρέπει να έχει µέγιστες διαστάσεις 200 x 90 (ΜxΠ) cm 
και το ύψος των στρωµάτων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το µέγιστο ύψος που καθορίζεται για τον τύπο των 
συρόµενων πλαϊνών κάγκελων που χρησιµοποιούνται. (βλ. Τεχνικές προδιαγραφές).  

Οι ακόλουθοι έλεγχοι θα πρέπει πάντα να διεξάγονται πριν από τη χρήση της κλίνης και τουλάχιστον µια 
φορά την ηµέρα έτσι ώστε να αποφεύγεται κάθε κίνδυνος για το άτοµο :  

 
• Να είναι το στρώµα σωστά τοποθετηµένο και να συγρατείται απο τα σιδερένια στηρίγµατα του σοµιέ.  

• Να είναι τα πλαϊνά κάγκελα ανέπαφα από ενδεχόµενα σηµάδια φθοράς ή ελαττώµατος που να 
φαίνονται µε γυµνό µάτι.  

• Να βρίσκονται τα πλευρικά κάγκελα στη σωστή τους θέση, ακόµα και έπειτα από άσκηση ελαφριάς 
πίεσης. 

• Να είναι τα καλώδια (και ειδικά τα σπιράλ καλώδια του µηχανισµού τροφοδοσίας), άρτια και χωρίς 
ίχνος ζηµιάς. 

 
 Ελέγξτε τακτικά τα ακόλουθα σηµεία τουλάχιστον µια φορά την εβδοµάδα:  
 

• Να είναι οι αποστάσεις ανάµεσα στους σωλήνες ή τα ελάσµατα των πλαϊνών κάγκελων πάντα 
σωστές. (βλέπε 9.3)  

• Να πραγµατοποιείται πλήρης λειτουργία όλου του εξοπλισµού.   

• Να είναι όλα τα εξαρτήµατα ανέπαφα από φθορές, σκισίµατα ή ελαττώµατα που να φαίνονται µε 
γυµνό µάτι.  

 
Να παρακολουθείτε πάντοτε την φυσική και πνευµατική κατάσταση του ατόµου έτσι ώστε να αποφευχθούν 
ενδεχόµενοι κίνδυνοι, αποκλεισµός ή τραυµατισµός του ατόµου κατά οποιονδήποτε τρόπο.   

Μην χρησιµοποιείτε ηλεκτροιατρικές συσκευές στη συγκεκριµένη κλίνη νοσηλείας.    

Αποστείλατε κάθε παράπονο στην ALFACARE. Παρακαλείσθε να µας ενηµερώσετε για κάθε 
περιστατικό που συµβαίνει και αφορά την κλίνη.  

Παρακαλείσθε να µην διστάσετε να επικοινωνήσετε µε την ALFACARE ή τον εξουσιοδοτηµένο 
προµηθευτή σας, σε περίπτωση που χρειάζεστε κατάλογο ανταλλακτικών και χρήσιµες τεχνικές 
πληροφορίες.   

Παρακαλείσθε να εναποθέσετε όλα τα εξαρτήµατα της κλίνης στο κατάλληλο σηµείο απόρριψης.   Ιδιαίτερα 
τα ηλεκτρικά µέρη και τη µπαταρία του κύριου µηχανισµού.  
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     5.  Σύµβολα 

  

          Αυτό το σύµβολο δηλώνει ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη το εγχειρίδιο χρήσης. 

 
           Αυτό το σύµβολο δηλώνει ότι η κλίνη προορίζεται µόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους. 

     IPX4                   Αυτό το σύµβολο δηλώνει ότι το προϊόν προστατεύεται έναντι κηλίδων νερού.  

              Αυτό το σύµβολο υποδηλώνει την κατηγορία προστασίας (εδώ τύπος Β), που σηµαίνει 
ότι η µονάδα τροφοδοσίας είναι εφοδιασµένη µε έναν µηχανισµό διακοπής λέιτουργίας.  

               Το µέγιστο επιτρεπόµενο βάρος είναι 170 kg.  

                              Κατηγορία ΙΙ.  

 
 
 

Αυτό το σύµβολο αναφέρεται στα χαρακτηριστικά του στρώµατος που θα 
χρησιµοποιηθεί. ∆είτε τις τεχνικές προδιαγραφές σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης. 

 
 

 

Προσοχή: “Ακατάλληλα συρόµενα πλαϊνά κάγκελα µπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο. 
Βεβαιωθείτε οτι χρησιµοποιείτε τα συρόµενα πλαϊνά κάγκελα που αναφέρονται στο 
εγχειρίδιο χρήσης. 
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6.  Αποθήκευση και µεταφορά   

Λόγω του ότι αποτελείται από υποµονάδες, οι κλίνες AC-504W , AC-505W  της ALFACARE 
µπορούν εύκολα να µετακινηθούν και να αποθηκευτούν. Επίσης, το σετ µεταφοράς (προαιρετικό) 
εξασφαλίζει την εύκολη µεταφορά της κλίνης όταν δεν χρησιµοποιείται πια.  

Συναρµολόγηση στο σετ µεταφοράς   

Το παρακάτω σχήµα θα σας βοηθήσει να τοποθετήσετε την κλίνη στο σετ µεταφοράς : 
  
1. Αποσυναρµολόγηση του κρεβατιού (βλέπε κεφάλαιο 7.6)  
2. Εφαρµόστε το πάνω και το κάτω τµήµα της κλίνης σε κάθε πλευρά του σετ µεταφοράς και σφίξτε τις   
    βίδες. Τώρα, το σετ µεταφοράς στηρίζεται στους περιστρεφόµενους τροχούς του.  
3. Τοποθετήστε και τα δύο τµήµατα της κλίνης στους κατακόρυφους σωλήνες του σετ µεταφοράς.  
 
Τώρα η κλίνη σας είναι έτοιµη να µετακινηθεί και να µεταφερθεί. Μπορεί εύκολα να µετακινηθεί από ένα 
άτοµο λόγω των περιστρεφόµενων τροχών του.   

 
Βεβαιωθείτε ότι το πάτωµα είναι επίπεδο, σταθερό και οριζόντιο όταν µεταφέρετε την κλίνη.  
 

                                                                                               
Παρακαλείσθε να συµµορφώνεστε µε τις ακόλουθες 

                            συνθήκες αποθήκευσης        

                          -Θερµοκρασία: σε κλίµακα από - 10 °C έως + 45 °C  

                     -Υγρασία : από  40 % έως 70 %  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Σχήµα 2: Συναρµολόγηση στο σετ µεταφοράς 
(προαιρετικό) 

Σχήµα 3: Κλίνη τοποθετηµένη στο σετ 
µεταφοράς (προαιρετικό) 
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7. Συναρµολόγηση κλίνης 

7.1 Συναρµολόγηση κλίνης  

 
Υπάρχουν αρκετοί τρόποι συναρµολόγησης της κλίνης ανάλογα µε την εµπειρία του ατόµου που 
συναρµολογεί, το πεδίο και τη σωµατική του δύναµη.  Η ακόλουθη µέθοδος αποτελεί τον πιο εύκολο τρόπο 
λαµβάνοντας υπόψιν τη σωµατική δύναµη. Κατά την συναρµολόγηση βεβαιωθείτε ότι µεταχειρίζεστε τα 
εξαρτήµατα της κλίνης προσεκτικά. Τοποθετείστε τα προσεκτικά στο πάτωµα, για την αποφυγή φθοράς τους.   

1. Τοποθετείστε την άνω ξύλινη µετώπη της κλίνης σε έναν τοίχο και µπλοκάρετε τους δύο τροχούς 
εφαρµόζοντας τα φρένα.   
2. Ενώστε το άνω µέρος του σοµιέ της κλίνης, µε την ξύλινη µετώπη κεφαλής.   
3. Βεβαιωθείτε ότι οι πεταλούδες είναι καλά σφιγµένες.   
4. Τοποθετείστε την ξύλινη µετώπη ποδιών σε έναν τοίχο και µπλοκάρετε τους τροχούς εφαρµόζοντας τα 
φρένα.  
5. Ενώστε το κάτω µέρος του σοµιέ της κλίνης µε την ξύλινη µετώπη ποδιών.  
6. Βεβαιωθείτε ότι οι πεταλούδες είναι καλά σφιγµένες.  
7. Απελευθερώστε τα φρένα και ενώστε το πάνω και το κάτω µέρος της κλίνης µαζί.  
8. Πιέστε µαζί και τα δύο άκρα και σφίξτε σταθερά τους κοχλίες των πεταλούδων.   

 
Ελέγξτε ξανά ότι όλες οι πεταλούδες είναι καλά σφιγµένες !  
Πριν τη χρήση της κλίνης βεβαιωθείτε ότι όλα τα παρελκόµενα µεταφοράς (ιµάντες και 
εξαρτήµατα) έχουν αποσυνδεθεί ή αποµακρυνθεί.  

 
Σε περίπτωση χρήσης προέκτασης σοµιέ. 

Αν απαιτείται προέκταση σοµιέ 10 εκατοστών, σύρετε την προέκταση µέσα στις υποδοχές του σοµιέ από την 
πλευρά των ποδιών της κλίνης (Σχ. 5, A) και έπειτα σφίγξτε τις πεταλούδες αρκετά. 

Αν απαιτείται προέκταση σοµιέ 20 εκατοστών, σύρετε την προέκταση µέσα στις υποδοχές του σοµιέ από την 
πλευρά της κεφαλής της κλίνης (Σχ. 5, B) και έπειτα σφίγξτε αρκετά τις πεταλούδες.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2 Συναρµολόγηση αναρτήρα κλίνης  
 
1. Εισάγετε το κάτω άκρο του αναρτήρα στο δακτύλιο που παρέχεται για το σκοπό αυτό στο 
εξωτερικό τµήµα της ξύλινης µετώπης κεφαλιού. (σχήµα 6)  

2. Βεβαιωθείτε ότι ο πείρος γλιστρά στην εγκοπή του δακτυλίου.   

3. Περάστε την κυκλική ζώνη της τριγωνικής χειρολαβής στο άνω τµήµα του αναρτήρα µεταξύ 
των δύο µικρών κάθετων πείρων.                                                                                               

4.  Το µήκος του τριγωνικού λουριού θα µπορεί να εφάπτεται στην πόρπη.  Επιλέξτε ένα µήκος 
έτσι ώστε το άτοµο να µπορεί εύκολα να το φθάσει από οριζόντια θέση.  Ελέγξτε ότι το λουρί 
εφάπτεται µε ασφάλεια.  

 

B 

A 

Σχ. 5 

Σχήµα 6 
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7.3 Συναρµολόγηση των συρόµενων πλαϊνών κάγκελων  

Ξύλινα πλαϊνά κάγκελα: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1 Τοποθετήστε την κλίνη στην υψηλότερη θέση (80 cm) 
2 Στη µια πλευρά της ξύλινης µετώπης, εισάγετε τον πρώτο ολισθητήρα (1) µέσα στον αλουµινένιο 

σιδηρόδροµο που  υπάρχει στην κάθε άκρη της µετώπης. Βεβαιωθείτε ότι η τριγωνική πλευρά 
του ολισθητήρα δείχνει προς τα επάνω. Σύρετε τον ολισθητήρα προς τα επάνω µέχρι να 
βεβαιωθείτε ότι ασφάλισε. (Σχήµα 7) 

3 Έπειτα τοποθετήστε τα δύο πλαϊνά κάγκελα (2) δίπλα δίπλα και εφαρµόστε τα στους τέσσερις 
πείρους του  ολισθητήρα (3). Ελέγξτε ότι τα στρογγυλεµένα άκρα των πλαϊνών και το τριγωνικό 
άκρο του ολισθητήρα  δείχνουν προς την ίδια κατεύθυνση. (Σχήµα 8) 

4 Έπειτα τοποθετήστε τους πείρους του δεύτερου ολισθητήρα στην άλλη άκρη των πλαϊνών και 
εισάγετε τον ολισθητήρα στον σιδηρόδροµο µε το τριγωνικό άκρο του προς τα πάνω. (Σχήµα 7)  

5 Ανυψώνοντας τα δύο συρόµενα πλαϊνά κάγκελα και πιέζοντας τα  κουµπιά (5 & 6) που 
βρίσκονται στην εσοχή του πάνω και κάτω άκρου, µπορείτε να τα ξεκλειδώσετε και να ρυθµίσετε 
το ύψος τους.  

     

              
Όταν ανυψώνετε/ασφαλίζετε τα συρόµενα πλαϊνά κάγκελα στην υψηλή θέση ή τα 
χαµηλώνετε/ασφαλίζετε στην χαµηλή θέση, βεβαιωθείτε ότι δεν εγκλωβίστηκε κανένα τµήµα του  
σώµατος.  Αυτή ο οδηγία βρίσκει εφαρµογή ειδικά στο χώρο της κεφαλής της κλίνης. 

Ελέγξτε ότι όλες οι συνδεδεµένες βίδες είναι καλά σφιγµένες!  
Εάν το συρόµενο πλαϊνό κάγκελο βρίσκεται στην υψηλή θέση, ελέγξτε ξανά ότι είναι καλά 
ασφαλισµένο στη θέση του.  

 

1 
3 

5 

6 

Σχήµα 7 

Fig. 8 

2 
 
4 

Fig. 8 Σχήµα 8 

α 7 
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7.4 Λειτουργία µηχανισµών 

Η κλίνη νοσηλείας που διαθέτετε είναι εξοπλισµένη µε ένα σύστηµα µηχανισµών-µοτέρ LIMOSS Γερµανίας.  
Κάντε χρήση του Σχήµατος 12 για να συνδέσετε τους µηχανισµούς κίνησης.  Οι σύνδεσµοι είναι 
τοποθετηµένοι στον κεντρικό µηχανισµό κίνησης, που είναι τοποθετηµένος στην κεφαλή του σοµιέ της κλίνης.  
 
Ο κεντρικός µηχανισµός έχει 6 υποδοχές που αναγράφονται µε διαφορετικά σήµατα. Βεβαιωθείτε ότι τα 
καλώδια είναι συνδεδεµένα σωστά. Η κλίνη παραδίδεται µε συνδεδεµένα τα καλώδια 1, 2 και 3. Παρακαλώ 
µην τα αποσυναρµολογησετε!  

Πριν συνδέσετε τα βύσµατα των µηχανισµών, αφαιρέστε τις βίδες 1 (Σχ. 11) και έπειτα αφαιρέστε το 
πλαστικό κάλυµµα ασφαλείας 2 (Σχ. 11). Ωστόσο, δεν υπάρχει κίνδυνος για το µοτέρ εάν τα καλώδια δεν 
έχουν συνδεθεί σωστά, απλώς δεν µπορούν να πραγµατοποιήσουν τις σωστές λειτουργίες. Το σχήµα 12 
δείχνει τις συνδέσεις του κεντρικού µηχανισµού κίνησης.  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Όλα τα βύσµατα θα πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε ένα στρογγυλό στεγανοποιηµένο 
δακτύλιο ασφαλείας, επίσης γνωστό και ως O-ring (δακτύλιος κυκλικής διατοµής). Εάν 
αυτός ο δακτύλιος λείπει, δεν θα υπάρχει επαρκής προστασία έναντι της υγρασίας.   

 

 

 

 1       2      3       4    5     6 

Σχ. 12 

Σχ. 11 

 2       1 
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Ελέγξτε ότι κάθε βύσµα έχει εισαχθεί σωστά και ότι κάθε ένας από τους δακτυλίους κουµπώνει στην  
αντίστοιχη υποδοχή, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία των µοτέρ. 

 
1.  Ηλεκτρική τροφοδοσία, 220V  – 29 V 

2.  Χειριστήριο   
3.  Μοτέρ ανύψωσης πλάτης  
4.  Μοτέρ ανύψωσης ποδιών, λευκό 
5.  Μοτέρ ανύψωσης µετώπης ποδιών, µπλε  
6.  Μοτέρ ανύψωσης µετώπης κεφαλής, κίτρινο  

 

 

 

  

Μετά την σύνδεση των βυσµάτων των µηχανισµών, επανατοποθετείστε το πλαστικό κάλυµµα ασφαλείας και 
βιδώστε τις βίδες.(Σχ.13)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο τέλος της συναρµολόγησης ελέγξτε ότι οι λειτουργίες των µηχανισµών συµβαδίζουν 
µε τα σύµβολα του χειριστηρίου. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχ. 13 
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7.5 Εγκατάσταση καλωδίων 

 
Τα δύο σπειροειδή καλώδια που χρησιµοποιούνται για τη ρύθµιση του ύψους θα πρέπει να τοποθετούνται 
διαγωνίως και να είναι ελεύθερα για σύνδεση µε τον κεντρικό µοτέρ (σχήµα 14).  

 
 
 
 

 

 

                                                                                    

                                                                                 

Το καλώδιο δικτύου έχει, εκ του εργοστασίου, κατεύθυνση προς τα κάτω και 
τυλίγεται σπειροειδώς µια φορά γύρω από τον κεντρικό µηχανισµό κίνησης 
(σχήµα 15) και έπειτα κατευθύνεται προς το σπειροειδές καλώδιο στο άνω 
άκρο. 

 

                                                                                                                          Σχ. 15 

 

 

Βεβαιωθείτε ότι το σπειροειδές καλώδιο που εφάπτεται 
στο καλώδιο δικτύου (σχήµα 16) κατευθύνεται και 
κουµπώνει στο πλαίσιο (προσαρµοσµένο εκ του 
εργοστασίου).    

 

 
                                       

 

 
 

Το καλώδιο δικτύου θα πρέπει να τυλιχθεί γύρω από 
την υποδοχή σε σχήµα U κατά τέτοιον τρόπο έτσι 
ώστε το αιωρούµενο άκρο ανάµεσα στο βύσµα του 
δικτύου και την κλίνη να µην κείτεται στο πάτωµα 
(σχήµα 17).  

Εάν η κλίνη µετακινηθεί,  θα πρέπει να προσέξετε να 
µην έχει τυλιχθεί το καλώδιο υπερβολικά.   

 

 

Σχ. 16 

Σχ. 17 

Σχ. 14 
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Από εκεί οδηγείστε το καλώδιο ανάµεσα στους σταυρωτούς   
σωλήνες (σχήµα 18) στο άνω τµήµα  της κύριας   
σύνδεσης. Ελαχιστοποιείτε τον κίνδυνο να διασταυρωθούν τα   
κύρια καλώδια κατά την µετακίνηση της κλίνης.  

 

 
 
Έπειτα από το πέρας όλων των ενεργειών, ελέγξτε ότι κατά τη διαδικασία προσαρµογής 
της κλίνης σε όλες της τις θέσεις  τα καλώδια δεν είναι τόσο σφιχτά ή συµπιεσµένα, δεν 
τρίβονται ή δεν αποθέτονται το πάτωµα.  

7.6 Αποσυναρµολόγηση της κλίνης   

1 Μετακινείστε τη βάση και το άνω τµήµα της κλίνης καθώς και τους µηχανισµούς ανύψωσης ποδιών  
             στη χαµηλότερη θέση τους, δηλαδή σε οριζόντια θέση.  
2 Βγάλτε το βύσµα από το δίκτυο τροφοδοσίας. Χαλαρώστε όλες τις ηλεκτρικές συνδέσεις     
             (µηχανισµούς ρύθµισης ύψους και τους µηχανισµούς ανύψωσης ποδιών). Το χειριστήριο και η    
             συσκευή πλάτης καθίσµατος θα πρέπει να είναι εµβυσµατωµένα. Περιστρέψτε το καλώδιο  
             σύνδεσης τροφοδοσίας σε σχήµα U γύρω από το σηµείο που βρίσκεται στο άνω τµήµα της κλίνης  
             για αυτόν τον συγκεκριµένο σκοπό.     
3 Έπειτα, αποσυναρµολογείτε την κλίνη ακολουθώντας τις οδηγίες συναρµολόγησης µε αντίθετη φορά.  
 
Κατά την αποσυναρµολόγηση και µεταφορά της κλίνης τα κινούµενα µέρη θα πρέπει να ασφαλίζονται (πχ 
µε ιµάντες) για να αποφευχθεί ενδεχόµενη ζηµιά από πτώση.  

8.  Λειτουργία  

Η συναρµολόγηση και χρήση της κλίνης συνήθως απαιτεί την εκπλήρωση των ακόλουθων προυποθέσεων:  
-Πρίζα τοίχου 230 V (EEC), 50 Hz. Εάν η πρίζα τοίχου είναι 240 V (UK), χρησιµοποιείστε αντάπτορα 
UK – EEC. 
-Οµοιόµορφο, σταθερό και οριζόντιο πάτωµα σε ξηρό δωµάτιο.  
- Μια διαθέσιµη επιφάνεια βάσης τουλάχιστον 2.5 m x 1.5 m, µε ύψος 2.2 m. Η κλίνη πρέπει να είναι 
σε θέση να κινείται ελεύθερα, µακριά απο τοίχο και εµπόδια µε ιδιαίτερη προσοχή στα καλώδια και τις 
φύσες. 

 

8.1 Πέδηση 

    

Να µην ξεχνάτε να µπλοκάρετε τους τροχούς ενεργοποιώντας τα φρένα πριν από τη 
χρήση.  

 

 

 
    

         

           

Σχ.19: Τροχός, όχι µπλοκαρισµένος.                            Σχ.20: Μπλοκαρισµένος τροχός µε εφαρµογή φρένου. 
 

Σπρώξτε πάνω για 
απενεργοποιήση 

Σπρώξτε κάτω 
για εφαρµογή 

Σχ. 18 



 16

8.2 Ρύθµιση των συρόµενων πλαϊνών κάγκελων  

Ξύλινα συρόµενα πλαϊνά κάγκελα: 

Για να χαµηλώσετε τα πλαϊνά κάγκελα, σηκώστε τα ψηλά και πιέστε απαλά το κοµβίο  

απασφάλισης (A). Έπειτα χαµηλώστε όσο γίνεται τα πλαϊνά κάγκελα.(Σχ.21) 

 
Προχωρήστε κατά τον ίδιο τρόπο και στο άλλο άκρο της κλίνης. 

 
 
 
                                                                                                                     
 

Εάν τα κάγκελα ανυψώνονται στην υψηλότερη δυνατή θέση, βεβαιωθείτε πάντοτε ότι έχουν 
ασφαλιστεί.  
 
 

                                                                                                                         
 
 

Όταν ανυψώνετε/κλειδώνετε  τα πλαϊνά κάγκελα στην υψηλότερη δυνατή θέση ή 
χαµηλώνετε/κλειδώνετε τα πλαϊνά κάγκελα σε κατώτερη θέση, βεβαιωθείτε ότι κανένα τµήµα 
του ανθρωπίνου σώµατος δεν έχει παγιδευτεί. Αυτή η οδηγία αφορά συνήθως το χώρο 

στην κεφαλή της κλίνης.  
 

Μην αφήνετε ελεύθερα τα πλαϊνά κάγκελα όταν τα χαµηλώνετε. Ενδέχεται να κατέβουν µε 
υπερβολικά γρήγορη ταχύτητα. Αυτό θα µπορούσε να προκαλέσει τραυµατισµό του ατόµου 

και/ή ζηµιά του πλαϊνού κάγκελου.  

 
 

8.3 Χειριστήριο  

 
"Λειτουργία : ED 10%  µέγιστης λειτουργίας περιόδου 2 λεπτών. Μέγιστη συχνότητα: 5 
κύκλοι ανά λεπτό.  

Η κλίνη έχει προσαρµοσµένο σύστηµα LIMOSS µε παράγοντα χρήσης της υπηρεσίας 10%, και συνεχή 
λειτουργία όχι παραπάνω από 2 λεπτά.Έτσι όταν λειτουργείτε τη κλίνη συνεχόµενα για 2 λεπτά, τότε πρέπει 
να κάνετε διάλειµµα τουλαχιστον 18 λεπτών. Επιπλέον µη χρησιµοποιείτε το χειριστήριο για παραπάνω απο 
5 φορές το λεπτό. Σας συµβουλεύουµε να συµµορφωθείτε µε αυτή την οδηγία έτσι ώστε να αυξήσετε το 
κύκλο ζωής του µοτέρ. 

 

Περαιτέρω υποδείξεις για το χειριστήριο και την συσκευή κλειδώµατος:  

Πριν από την πρώτη χρήση της κλίνης  αφαιρέστε το κλειδί-διακόπτη του χειριστηρίου.  

Κρατήστε το κλειδί-διακόπτη σε ασφαλές µέρος και µακριά από µη εξουσιοδοτηµένα άτοµα. 

Μη λειτουργείτε πολλές εντολές την ίδια στιγµή, για να αποφύγετε υπερφόρτωση του συστήµατος και 
συνεπαγόµενη πρόκληση βλάβης.  

 
Όταν προσαρµόζετε το τµήµα της κεφαλής ή του ποδιού που βρίσκεται στη βάση της 
κλίνης, ελέγξτε ότι όλα τα άκρα το ατόµου (χέρι ή πόδι) δεν επεκτείνονται πέρα από την 
άκρη της κλίνης ή τον ασθενή για να αποφύγετε πιθανό τραυµατισµό. 

 

 

 

 

Σχ.21 

A 



 17

 

Για στάνταρ µοτέλο – Σχ. 23(α) 

 

Προσαρµογή του τµήµατος κεφαλής 
Πιέστε τα κοµβία 1 (προς τα επάνω) και 2 (προς τα κάτω)  
 

Προσαρµογή του τµήµατος ποδιών  
Πιέστε τα κοµβία 3 (προς τα επάνω) και 4 (προς τα κάτω)  
 

Παράλληλη προσαρµογή των τµηµάτων κεφαλής και ποδιών 
Πιέστε τα κοµβία 5 (προς τα επάνω) και 6 (προς τα κάτω) 

 
Προσαρµογή ύψους 
Πιέστε τα κόµβια 7 (προς τα επάνω) and 8 (προς τα κάτω)  

                                                                                                                                                                                              
Για µοντέλα µε Trendelenburg/ Αντίστροφο Trendelenburg – Σχ. 23(β): 

Προσαρµογή του τµήµατος κεφαλής 
Πιέστε τα κοµβία 1 (προς τα επάνω) και 2 (προς τα κάτω)  
 

Προσαρµογή του τµήµατος ποδιών  
Πιέστε τα κοµβία 3 (προς τα επάνω) και 4 (προς τα κάτω)  
 
 

Προσαρµογή ύψους 
Πιέστε τα κόµβια 7 (προς τα επάνω) και 8 (προς τα κάτω)  

 
Η λειτουργία Trendelenburg και Αντίστροφου Trendelenburg 
Πιέστε τα κοµβία 7 (Trendelenburg) και 8 (Αντίστροφο Trendelenburg)  

 

 

8.4 Λειτουργία κλειδώµατος χειριστηρίου  

Η κλίνη διαθέτει λειτουργία κλειδώµατος του χειριστηρίου. Με αυτό τον εξοπλισµό είναι 
δυνατή η κεντρική διακοπή  όλων των λειτουργιών της κλίνης.  
Ο συγκεκριµένος εξοπλισµός ασφαλείας είναι τοποθετηµένος στην πίσω πλευρά του 
χειριστηρίου. 
 
Με το αφαιρούµενο κλειδί έναυσης (Σχ. 24) µπορείτε να διαλέξετε την επιθυµητή 
λειτουργία.  

 
 

 
Το κλειδί έναυσης είναι εγκαταστηµένο εργοστασιακά και συνδεδεµένο στο 
χειριστήριο. Αφαιρέστε το πώµα για να εµποδίσετε τις ανεπιθύµητες αλλαγές από µη 
εξουσιοδοτηµένα άτοµα. Προσέξτε για τυχόν απώλεια.  

 

 
 
 
 

Σχ. 23(α) 

1                       
 
3 
 
5 
 
7 
 

 
 

2                
 
4 
 
6 
 
8 
 

 
 

Σχ. 23(β) 

1 
 
3 
 
5 
 
7 

2 
 
4 
 
6 
 
8 

Σχ. 24 
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Ενιαία συσκευή διακοπής λειτουργίας   

Σχ. 25α: 

Θέση διακόπτη 1 : Όλες οι λειτουργίες ελεύθερες 

Θέση διακόπτη 3: Όλες οι λειτουργίες σε κατάσταση διακοπής  

Θέση διακόπτη 2 και 4: ∆οκιµή θέσεων για ελέγχους ασφαλείας µετά απο 

επισκευή ή πριν την επανάληψη χρήσης της κλίνης µε όλες τις λειτουργίες σε 
κατάσταση αναµονής.  

 

 
 
Σχ. 25β: 

Τµήµα A: 

Θέση διακόπτη 1: Όλες οι λειτουργίες ελεύθερες 

Θέση διακόπτη 3: Trendelenburg/ Αντίστροφο Trendelenburg σε κατάσταση 
διακοπής 

 Θέση διακόπτη 2 και 4: ∆οκιµή θέσεων για ελέγχους ασφαλείας µετά απο 
επισκευή ή πριν την επανάληψη χρήσης της κλίνης µε όλες τις λειτουργίες σε 
κατάσταση αναµονής.  

Τµήµα B: 

Το ίδιο ισχύει και για τις θέσεις όπως στο σχέδιο 25α.  

 
 
 

Θα πρέπει πάντοτε να απενεργοποιείτε τις λειτουργίες της κλίνης εάν δεν είστε σίγουρος ως 
προς την ικανότητα του ατόµου να χειριστεί το σύστηµα ελέγχου της κλίνης λόγω                       
της σωµατικής ή πνευµατικής του κατάστασης.  

8.5 Ειδικές προειδοποιήσεις   

Σε περίπτωση απότοµης πτώσης της ηλεκτρικής τάσης, η κλίνη µπορεί να έλθει στην χαµηλότερη και 
οριζόντια θέση µε τη χρήση της εφεδρικής µπαταρίας. Αυτό λειτουργεί µόνο, όταν η εφεδρική µπαταρία είναι 
φορτισµένη και όλα τα ηλεκτρικά εξαρτήµατα λειτουργούν χωρίς κανένα πρόβληµα.    

 

Προσοχή: Αυτή η λειτουργία δεν θα πρέπει να εκτελείται για συνήθη χρήση, αλλά ειδικά για 
περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης. Κατόπιν η εφεδρική µπαταρία θα πρέπει να ανανεώνεται αµέσως       

(βλέπε κεφάλαιο 9.12).   

Εάν υπάρξει βλάβη του µηχανισµού του άνω άκρου της βάσης της 
κλίνης, τότε µπορεί να τοποθετηθεί χειροκίνητα στην οριζόντια θέση. 
Για να γίνει αυτό, ο µηχανισµός θα πρέπει να έχει αποσπαστεί από 
τη βάση της κλίνης και να έχει τοποθετηθεί στη θέση υποστήριξης. 
Για να γίνει αυτός ο χειρισµός χρειάζονται δύο άτοµα – ένα άτοµο για 
να σηκώσει  τη βάση της κλίνης και το δεύτερο για να τραβήξει έναν 
από τους προσαρµοσµένους άξονες (αναδίπλωση των βρόγχων και 
τράβηγµα προς τα επάνω). Η συσκευή ανύψωσης της κεφαλής 
µπορεί τότε να τοποθετηθεί στην οριζόντια θέση.(Σχ.26)  

Εάν επιθυµείτε να επανασυνδέσετε τον µηχανισµό στη βάση της 
κλίνης, χαµηλώστε το µοτέρ µε τη χρήση του χειριστηρίου και 
επανασυνδέστε τον στην βάση της κλίνης  χρησιµοποιώντας τους 
πείρους.  
 

1 

2 

3 

4 

Σχ. 25α 

1 

2 

3 

4 

Τµήµα 
A 

Τµήµα 
B Σχ. 25β 

Τµήµα A και B 

Σχ. 26:    Στερέωση των    
                 µηχανισµών 
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 Ελέγξτε επισταµένως ότι οι βρόγχοι είναι τοποθετηµένοι 
 ξανά στη θέση τους έτσι ώστε οι άξονες να µην εξέρχονται 
 από το θηλυκά τους.  
 

Όταν αποσυνδέετε το βύσµα από την τροφοδοσία, µην ξεχνάτε να τυλίξετε αυτό το καλώδιο γύρω 
από την υποδοχή σε σχήµα U που παρέχεται για το σκοπό αυτό στην κεφαλή της κλίνης (βλέπε 
σχήµα) έτσι ώστε να µην φθείρεται το καλώδιο κατά οποιονδήποτε τρόπο.  

8.6 Ρύθµιση χειροκίνητου στηρίγµατος ποδιών   

Η κλίνη είναι εξοπλισµένη µε ένα ρυθµιζόµενο µεταλλικό στήριγµα για το κάτω µέρος των ποδιών. Το 
συγκεκριµένο τµήµα µπορεί να τοποθετηθεί σε αρκετές θέσεις φέρνοντάς το χειροκίνητα στην θέση που 
επιθυµείτε.  Εφόσον φέρουµε το στήριγµα ποδιών στην κατώτατη θέση µε χρήση της ηλεκτρικής 
υποβοήθησης, την επόµενη φορά η κεκλιµένη θέση θα λαµβάνεται αυτόµατα. Εξαίρεση αυτού αποτελεί η 
οριζόντια θέση: αυτή παραµένει έως ότου το τµήµα για το κάτω µέρος των ποδιών τραβηχτεί προς τα επάνω 
προκαλώντας την επαναφορά στην κεκλιµένη θέση.  

9.  Οδηγίες συντήρησης   

9.1 Έλεγχος και συντήρηση   

Για την αποφυγή ατυχηµάτων και την αύξηση του κύκλου ζωής της κλίνης, συνιστάται να διεξάγετε µια 
διαδικασία ενδελεχούς ελέγχου τουλάχιστον µια φορά το χρόνο ή κάθε φορά που γίνεται επανεγκατάσταση 
της κλίνης. 
 

Εάν κατά την διεξαγωγή των παραπάνω ενεργειών, έχετε την παραµικρή αµφιβολία σε σχέση 
µε την ασφάλεια ή σωστή χρήση έστω και ενός τµήµατος της κλίνης, δεν θα πρέπει να κάνετε 
χρήση αυτού υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Επικοινωνήστε µε τον προµηθευτή σας ή τον 
κατασκευαστή.    

Οι ακόλουθες ενέργειες θα πρέπει να διεξάγονται σε όλες τις περιπτώσεις:  

9.2 Γενική κατάσταση του πλαισίου   

Καλή γενική κατάσταση του πλαισίου : Ελέγξτε ότι η πλατφόρµα, το άνω και κάτω τµήµα, το στήριγµα 
πλάτης, η έδρα, το στήριγµα ποδιών, ο βραχίονας και οι τροχοί δεν είναι συνεστραµµένα.   

Θα πρέπει να διεξάγονται πάντοτε οι ακόλουθοι έλεγχοι:   

•  Να πραγµατοποιείται εύκολα η κίνηση όλων των κινούµενων µερών. 

•  Ύπαρξη τµηµάτων τα οποία να είναι χαλαρά ή να θορυβούν κατά την κίνηση της κλίνης. 

•  Ύπαρξη θορύβων λόγω τριβής ή λείανσης του πατώµατος κατά την κίνηση της κλίνης.    

•  Ύπαρξη σκουριασµένων τµηµάτων.   

•  Να είναι  όλα τα µηχανικά εξαρτήµατα ανέπαφα και απαλλαγµένα από οποιοδήποτε άλλο σηµάδι    
φθοράς.   

•  Να µπορεί η βάση της κλίνης να ρυθµιστεί σε όλες τις γωνίες και σε όλες τις θέσεις.   

•  Να είναι τα ελάχιστα και µέγιστα ύψη της βάσης της κλίνης σε επίπεδα έκτασης βραχίονα.  

•  Τοποθετείστε την κλίνη στη χαµηλότερη θέση του, φορτώστε το αναλογικά µε το µέγιστο βάρος και   
 τοποθετείστε το στην υψηλότερη θέση του.  Υπολογίστε τη διάρκεια χρόνου που χρειάζεται από   
 τους µηχανισµούς του άνω και κάτω άκρου της κλίνης για να επιτευχθεί αυτή η θέση.  Η διαφορά  
 δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 3 δευτερόλεπτα.   
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9.3 Συρόµενα πλαϊνά κάγκελα  

• Ελέγξτε ότι δεν έχουν τροποποιηθεί. Ελέγξτε ότι το σύστηµα ασφάλισης λειτουργεί κανονικά. Εκεί   
             δεν θα πρέπει να υπάρχει κενό άνω των 10 mm.  

• Η απόκλιση µεταξύ των δύο σωλήνων ή των δύο ελασµάτων δεν θα πρέπει να έχει αλλάξει και θα   
             πρέπει να είναι λιγότερη από 120 mm. Τα κάγκελα θα πρέπει να λειτουργούν εύκολα χωρίς    
             σηµαντική τριβή ή χαλαρότητα.  
 
9.4 Πέδηση 

• Ελέγξτε ότι τα φρένα και το σύστηµα ασφάλισης δουλεύουν κανονικά. Οι τροχοί θα πρέπει να 
γυρνούν ελεύθερα όταν τα φρένα είναι απενεργοποιηµένα.   

 
9.5 Μηχανισµοί - Μοτέρ   

• Ελέγξτε ότι είναι δυνατή η πλήρης  εµβέλεια (400 mm στην άνω/κάτω κατεύθυνση, 100 mm για το 
στήριγµα πλάτης, 35 mm για το στήριγµα ποδιών).  

• Κάθε µοτέρ θα πρέπει να σταµατά στο τέλος της εµβέλειάς του και θα πρέπει να µην υπερβαίνει την 
τελευταία εγκοπή.    

• Όταν σηκώνετε την κλίνη ψηλά η µέγιστη δευτερεύουσα τιµή έντασης θα πρέπει να είναι χαµηλότερη 
1,7 A.  

• Τα πλαστικά καλύµµατα των µοτέρ δεν θα πρέπει να καταστρέφονται.    

• Ελέγξτε ότι το κιβώτιο του µετασχηµατιστή είναι στερεωµένο σταθερά στην συσκευή ανύψωσης της 
κεφαλής.   

 
9.6 Καλώδιο τροφοδοσίας   

• Ελέγξτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι τεµαχισµένο και ότι το προστατευτικό πλαστικό δεν έχει 
καταστραφεί.  

• Επίσης ελέγξτε την κατάσταση και τη σωστή λειτουργία του συστήµατος πρόσφυσης στο καλώδιο 
τροφοδοσίας (βλέπε σχήµα 15) και το κορδόνι σύνδεσης.  

 
9.7 Άλλα καλώδια   

• Ελέγξτε ότι βρίσκονται σε καλή κατάσταση.  Το πλαστικό περίβληµα δεν θα πρέπει να είναι 
θρυµµατισµένο ή σκισµένο.   

• Ελέγξτε τις στεγανοποιήσεις στα συνδεδεµένα βύσµατα.   
 
9.8 Χειριστήριο   

Παρακαλώ ελέγξτε ότι   
-   Όλα τα πλήκτρα κινούνται εύκολα και δεν κολλούν.   
-   Το πλαστικό περίβληµα είναι χωρίς σκισίµατα ή άλλη ζηµία. 
-   Το καλώδιο δεν είναι τσαλακωµένο ή κατεστραµµένο.   
-   Το βύσµα ή το προστατευτικό κάλυµµα δεν είναι σκισµένα.   
 
Λειτουργία κλειδώµατος µηχανισµού:  

Θα πρέπει να ελεγχθεί η λειτουργία του εξοπλισµού ασφαλείας. Παρακαλώ προχωρείστε κατά τον ακόλουθο 
τρόπο:   

1. Γυρίστε  το διακόπτη στη θέση 2 (Σύµβολο κλειδώµατος ανοικτό, βλέπε σχήµα 25)  
2. Μετακινείστε όλες τις γωνίες της κλίνης σε ελαφρά ανυψωµένη θέση   
3. Γυρίστε  το διακόπτη στη θέση 1 (Σύµβολο κλειδώµατος κλειστό, βλέπε σχήµα 25)   
4. Η κλίνη δεν θα πρέπει να κινείται πιέζοντας κάθε κοµβίο προσαρµογής  
5. Γυρίστε το πλήκτρο του διακόπτη στην πίσω πλευρά του χειριστηρίου για να ελέγξετε τη θέση 1   
6. Η κλίνη δεν θα πρέπει να κινείται πιέζοντας κάθε κοµβίο προσαρµογής  
7. Γυρίστε το πλήκτρο του διακόπτη στην πίσω πλευρά του χειριστηρίου για να ελέγξετε τη θέση 2  
8. Η κλίνη δεν θα πρέπει να κινείται πιέζοντας κάθε κοµβίο προσαρµογής  

 
9.9 Προστασία από το νερό   

Ελέγξτε ότι το περίβληµα των µοτέρ δεν είναι κατεστραµµένο και δεν έχει ρωγµές.   Επιθεωρείστε τις 
στεγανοποιήσεις για να εξακριβώσετε ότι υφίστανται ακόµα και είναι σε άριστη κατάσταση.  
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9.10 Αναρτήρας κλίνης  

Ελέγξτε ότι ο δακτύλιος και το εσωτερικό διαχωριστικό (κάλυµµα στο άνω άκρο της κεφαλής) δεν είναι 
διαβρωµένα και σπασµένα. Ελέγξτε ότι η χειρολαβή και ο ιµάντας σταθεροποίησης δεν παρουσιάζουν 
αλλοιώσεις, φθορές στην πόρπη ή ρωγµές.  

9.11 Εφεδρική µπαταρία   

Η εφεδρική µπαταρία χρησιµοποιείται όταν διακοπεί η τάση τροφοδοσίας.  Σε περίπτωση που υπάρξει 
πτώση της ηλεκτρικής τροφοδοσίας η κλίνη µπορεί να µετακινηθεί στη χαµηλότερη θέση της και η βάση της 
να προσαρµοστεί σε οριζόντιο επίπεδο.  Όταν η κλίνη λειτουργεί χωρίς ηλεκτρική τροφοδοσία, αυτό οδηγεί 
πολύ γρήγορα σε αποφόρτιση της µπαταρίας.  

Όταν η εφεδρική µπαταρία είναι αποφορτισµένη θα πρέπει να αντικατασταθεί µε µια νέα µπαταρία 
τύπου 9V-6LR61 (Αλκαλικού Τύπου). Προχωρείστε σύµφωνα µε τα παρακάτω:   

Ανοίξτε την (κίτρινη) χρωµατιστή θήκη µπαταρίας που βρίσκεται στο κεντρικό µοτέρ (2 σταυρωτές βίδες). 
Προσέξτε να µην φθείρετε το στεγανοποιητικό δακτύλιο. Τραβήξτε έξω την παλιά µπαταρία και αποµακρύνετε 
το ρευµατοδότη. Για να τοποθετήσετε την καινούργια µπαταρία ακολουθείστε τις οδηγίες αντίθετα. Ελέγξτε ότι 
ο στεγανοποιητικός δακτύλιος δεν είναι κατεστραµµένος και ότι είναι συναρµολογηµένος σωστά.   

 
 

 

 

 

 

 

 Η εφεδρική µπαταρία θα πρέπει να αντικαθίσταται τουλάχιστον κάθε δύο χρόνια και  µετά 
από χρήση λειτουργίας διακοπής ρεύµατος.   

 
9.12 Λοιπές οδηγίες συντήρησης και επιδιόρθωσης  

Επιπλέον, για λόγους ασφαλείας, θα πρέπει κάθε πέντε χρόνια να πραγµατοποιούνται τα ακόλουθα:  

•  Αλλαγή του αναρτήρα κλίνης.  

•  Προσεκτικός έλεγχος όλων των µοτέρ (ίχνη φθοράς των καλωδίων και της σύνδεσης, επίπεδο 
θορύβου).  

 

 

 

 

 

 

 

Σχ. 27 Αλλαγή της εφεδρικής µπαταρίας   
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10.  Καθαρισµός και απολύµανση 

Πριν καθαρίσετε και απολυµάνετε, ελέγξτε ότι όλα τα καλώδια και οι συνδέσεις είναι 
άθικτα, για να αποφύγετε εισροή υγρών.  Τα κατεστραµµένα µέρη θα πρέπει να 
αντικατασταθούν.  

Ελέγξτε ότι το βύσµα τροφοδοσίας έχει αποσυνδεθεί πριν καθαρίσετε την κλίνη.  Παρακαλώ 
τοποθετήστε το σε ασφαλές µέρος για να αποφευχθεί ενδεχόµενη υγρασία στις επαφές.  Έπειτα από 
το πέρας του καθαρισµού, το βύσµα θα πρέπει να στεγνώσει εντελώς.  

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα µοτέρ και η µονάδα χειριστηρίου είναι συνδεδεµένα, για να αποφύγετε την 
εισροή υγρασίας στα βύσµατα και τις πρίζες και να µην υπάρξει κίνδυνος ελαττωµατικής 
λειτουργίας ή ακόµα και βραχυκυκλώµατος.  Σε κάθε βύσµα θα πρέπει να υπάρχουν 
στεγανοποιητικοί δακτύλιοι και να είναι άθικτοι.  Όλες οι πρίζες θα πρέπει να είναι κλεισµένες µε 
αντίστοιχο βύσµα ή  καπάκι.   

 
Μη χρησιµοποιείτε ποτέ συσκευή καθαρισµού υψηλής πίεσης.  
Μην βρέχετε την κλίνη µε νερό.   

 

Αν και τα ηλεκτρικά µέρη είναι αδιάβροχα, καθαρίστε τα καλά µόνο µε ένα υγρό κοµµάτι ύφασµα και 
εφόσον είναι απαραίτητο µε ήπιο µη δραστικό απορρυπαντικό.  

Πριν χρησιµοποιήσετε ξανά την κλίνη, θα πρέπει όλα τα µέρη να είναι εντελώς στεγνά.  

Μπορείτε να καθαρίσετε τα µεταλλικά µέρη της κλίνης µε το χέρι χρησιµοποιώντας νερό και λίγο σαπούνι 
(για παράδειγµα ήπιο απορρυπαντικό ή καθαριστικό αυτοκινητικού)  

Σκουπίστε τα ξύλινα µέρη µε ένα κοµµάτι υγρό ύφασµα και στεγνώστε τα αµέσως. Χρησιµοποιείστε 
κατάλληλο απορρυπαντικό για τη συντήρηση ξύλινων επιφανειών.   

Πριν χρησιµοποιήσετε ξανά την κλίνη, ψεκάστε την ελαφρά µε ένα ήπιο απολυµαντικό του εµπορίου.  Για 
πλαστικά και ξύλινα µέρη µην χρησιµοποιείτε προϊόντα µε υψηλά ποσοστά αλκοόλης, εστέρα, υψηλής 
περιεκτικότητας οξέων και αρωµατικούς ή χλωριωµένους υδρογονάνθρακες.   
Στα ξύλινα µέρη θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί απολυµαντικό γρήγορης δράσης. Βρέξτε ελαφρά το ξύλο και 
σκουπίστε το γρήγορα µέχρι να στεγνώσει.  

Έπειτα από τον καθαρισµό και την απολύµανση φροντίστε τα ξύλινα µέρη µε ένα ειδικό συντηρητικό ξύλου.   
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11. ΕΓΓΥΗΣΗ  

 

Η ALFACARE σας παρέχει εγγύηση που περιλαµβάνει τα παρακάτω µέρη:  
 
             Σκελετός κλίνης                            3 Έτη  
             Ηλεκτρικά εξαρτήµατα                  2 Έτη (∆εν περιλαµβάνεται η εφεδρική µπαταρία)                          

Service-Ανταλλακτικά                   5 Έτη                                                                  

 
1. Η εγγύηση καλύπτει ελαττώµατα των υλικών και της κατασκευής και περιλαµβάνει τόσο τα υλικά όσο και 

την εργασία επισκευής 
2. Σε περίπτωση βλάβης που οφείλεται σε κατασκευαστικό σφάλµα, η εταιρεία θα επισκευάσει ή 

αντικαταστήσει τα ελαττωµατικά εξαρτήµατα ή θα αντικαταστήσει ολόκληρη την ελαττωµατική συσκευή 
σύµφωνα πάντα µε την κρίση του τεχνικού της. 

3. Η εγγύηση ισχύει µόνον εφόσον επιδειχθεί η νόµιµη απόδειξη αγοράς της συσκευής όπου και θα 
αναφέρεται η ηµεροµηνία αγοράς και ο σειριακός αριθµός της. 

4. Η διάρκεια της εγγύησης, παρατείνεται ύστερα και µόνον από την σύµφωνη γνώµη της εταιρείας. 
5. Τα έξοδα µεταφοράς της κλίνης προς και από το συνεργείο βαρύνουν αποκλειστικά τον αγοραστή. 
6. Απαγορεύεται η µεταβίβαση της εγγυήσεως σε τρίτα πρόσωπα. 

 
Η ΕΓΓΥΗΣΗ ∆ΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ: 
 

1. Συσκευές που ανοίχτηκαν ή επισκευάστηκαν από τον αγοραστή ή άλλα µη εξουσιοδοτηµένα άτοµα. 
2. Εξαρτήµατα που υπόκεινται σε φυσιολογική φθορά όπως ξύλινα και πλαστικά µέρη, αναρτήρας κλπ. 
3. Βλάβες που οφείλονται σε αµέλεια του αγοραστή, κακή σύνδεση, χρήση, συντήρηση και αποθήκευση. 
4. Συσκευές που δεν χρησιµοποιήθηκαν σύµφωνα µε τις οδηγίες χρήσεως. 
5. Βλάβες που προκλήθηκαν κατά την µεταφορά στο συνεργείο.      

 

 
Η κλίνη σας παρέχεται µε αυτοκόλλητα που αναγράφουν τους παρακάτω σειριακούς αριθµούς.   

 
Σειριακός αριθµός κλίνης (Σκελετός)  
Σειριακός αριθµός ξύλινων µετώπων 
Σειριακός αριθµός σε κάθε µοτέρ 
 

Ο αναρτήρας της κλίνης έχει δικό του σειριακό αριθµό. 

Οι παραπάνω σειριακοί αριθµοί είναι απαραίτητοι για την ανίχνευση της παρτίδας παραγωγής σε περίπτωση 
αστοχίας υλικών και ελαττώµατος. 
Παρακαλούµε να αναφέρεται τους σειριακούς αριθµούς σε περίπτωση βλάβης. 

 
 

12.  Απόρριψη και ανακύκλωση συσκευής   

Οι κλίνες AC-504W και  AC-505W περιέχουν ξύλινα και βαµµένα ατσάλινα µέρη, καθώς και ηλεκτρικούς 
µηχανισµούς. Μην αποθέτετε τα ηλεκτρικά και µηχανικά µέρη της κλίνης στα οικιακά απορρίµµατα.  
Η ALFACARE σας προτείνει να συµµορφώνεστε µε τους τοπικούς κανονισµούς απόρριψης συσκευών. 
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13.  Οδηγός αντιµετώπισης προβληµάτων  

Ξεκινάτε πάντα ελέγχοντας :  

• Το καλώδιο παροχής ρεύµατος να είναι συνδεδεµένο και να µην υπάρχει πρόβληµα στο δίκτυο  

• Όλα τα µέρη και εξαρτήµατα να είναι καλά συνδεδεµένα µεταξύ τους  

• Η λειτουργία κλειδώµατος να είναι απενεργοποιηµένη (Σχήµα 22)   

• Το πράσινο κουµπί της ασφάλειας να είναι πατηµένο µέσα.  

Εάν η κλίνη εξακολουθεί να µην λειτουργεί, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες : 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ                               ΠΙΘΑΝΗ ΛΥΣΗ  

Τι συµβαίνει στο µοτέρ ? 
Ακούγεται θόρυβος στην 
καλωδίωση όταν πιέζετε το 
κουµπί του χειριστηρίου?  

Επίλυση 

Όλα τα µοτέρ δεν 
λειτουργούν.  

ΟΧΙ  

Πιέστε το πράσινο κουµπί στην πρίζα. Εάν η κλίνη λειτουργεί 
ξανά, αλλάξτε την εφεδρική µπαταρία.  
Ελέγξτε εάν η λειτουργία κλειδώµατος είναι 
απενεργοποιηµένη. 
 Άλλοι πιθανοί λόγοι  
• Ζηµιά στο χειριστήριο 
• Ελάττωµα στα ηλεκτρικά µέρη  
• Ελάττωµα στον µηχανισµό κλειδώµατος  
Επικοινωνήστε µε τον προµηθευτή σας!  

∆εν λειτουργεί µόνο το ένα 
µοτέρ.  

ΝΑΙ 

• Ελαττωµατικό µοτέρ ή λανθασµένη σύνδεση µε το    
   κεντρικό µοτέρ 
Λύση:  
• Ελέγξτε τη σύνδεση.  
• Αλλάξτε µοτέρ 
Επικοινωνήστε µε τον προµηθευτή σας! 

Τα µοτέρ έχουν σταµατήσει 
ή δεν λειτουργούν  

ΝΑΙ  

• Υπερφόρτωση των µοτέρ λόγω υψηλού φορτίου ή µεγάλου 
χρόνου λειτουργίας χωρίς διακοπή.  
Λύση:  
• Ελέγξτε εάν η λειτουργία κλειδώµατος είναι 
απενεργοποιηµένη. 
• Μειώστε το φορτίο ή σταµατήστε τη λειτουργία για 
τουλάχιστον 18 λεπτά. 
 Εάν χρειαστεί, µειώστε το φορτίο και επαναφέρετε την κλίνη 
σε οριζόντια θέση (Βλέπε 8.5)  
Για την ρύθµιση καθ ύψος: 
Μην επιχειρείτε ποτέ να αλλάξετε το ύψος της κλίνης 
µετακινώντας το µοτέρ. Επειδή το µοτέρ µπορεί να λειτουργεί 
ακόµα από την εφεδρική µπαταρία, όταν είναι σε λειτουργία η 
ασφάλεια υπερφόρτωσης. Σε τέτοια περίπτωση, προτείνουµε 
να αλλάξετε την εφεδρική µπαταρία.  

Το ένα µοτέρ έχει 
σταµατήσει, ενώ δεν έχει 
φθάσει στο τέλος της 
διαδροµής του και το 
κουµπί του χειριστηρίου 
είναι πατηµένο.  

ΝΑΙ  

Υπερφόρτωση των µοτέρ λόγω υψηλού φορτίου ή µεγάλου 
χρόνου λειτουργίας χωρίς διακοπή.  
Λύση:  
Σταµατήστε τη λειτουργία για τουλάχιστον 18 λεπτά. Το µοτέρ 
µπορεί να λειτουργεί ακόµα από την εφεδρική µπαταρία 
(επειδή είναι σε λειτουργία η ασφάλεια υπερφόρτωσης) και 
προτείνουµε αλλαγή της εφεδρικής µπαταρίας. 

 
Αν το πρόβληµα συνεχίζεται, αποσυνδέστε από το ηλεκτρικό δίκτυο και επικοινωνήστε µε τον προµηθευτή σας. 
Περιγράψτε του το πρόβληµα και αναφέρετε τον σειριακό αριθµό της κλίνης.  

Μην επιχειρήσετε ποτέ να επιδιορθώσετε κάποιο µοτέρ και µην χρησιµοποιείτε την κλίνη εάν τα 
ηλεκτρικά εξαρτήµατα έχουν κάποιο ελάττωµα. 
 
Οποιαδήποτε µη εξουσιοδοτηµένη παρέµβαση ή τροποποίηση στα ηλεκτρικά µέρη, ενδέχεται να 
προκαλέσει σοβαρά ατυχήµατα. Προτείνουµε να επικοινωνήσετε πρώτα µε τον προµηθευτή σας.  
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14.  Πρόσθετος εξοπλισµός και ανταλλακτικά 

  
 

 
 

 
 

Νο 
Εικόνας 

Περιγραφή Κωδικός 

 Μοτέρ κεφαλής (χωρίς κεντρικό µοτέρ)  AC-5050  

1  Κεντρικό µοτέρ (IPX4)   AC-5051  

-  Βίδα γρήγορης απασφάλισης µοτέρ AC-5052 

- Χειριστήριο µε κλείδωµα ασφαλείας AC-5053 

2  Μοτέρ ποδιών (IPX4)  AC-5054  

9 7 Σοµιές κεφαλής AC-5055 

3 5 6 Σοµιές ποδιών AC-5556 

10  Μεταλλικό στήριγµα ποδιών  ρυθµιζόµενο. AC-5057  

11  Ολισθητήρες πλαστικοί  AC-5058  

12  Ξύλινα πλαϊνά κάγκελα (Ζεύγος) AC-5059 

-  Χειριστήριο µε κλείδωµα ασφαλείας (Trendelenburg / Αντίστροφο Trendelenburg) AC-5060 

13 Πεταλούδα  AC-5061 

 
 
 
 
 
 
 

Σοµιές 
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 Μετώπη κλίνης    

  

 

 

Νο Εικόνας  
 

Περιγραφή Μοντέλο  
 

Κωδικός  

1  

 Ξύλινη επιφάνεια µετώπης  AC-504W  AC-5062 

Ξύλινη επιφάνεια µετώπης Κεφαλής AC-505W  AC-5063  

Ξύλινη επιφάνεια µετώπης Ποδιών AC-505W  AC-5064 

          -  
 

Μπουτόν ασφαλείας πλαϊνών ΟΛΑ  
 

AC-5065 

2  
 

Μοτέρ ανύψωσης µετώπης ΟΛΑ 
 

AC-5066 

3, 4  

 Μεταλλικό Τ µετώπης (εξωτερικό)  ΟΛΑ   AC-5067 

Μεταλλικό Τ µετώπης (εσωτερικό) ΟΛΑ  AC-5068  

5  
 

Καπάκι Μετώπης 70x40 cm  ΟΛΑ 
 

AC-5069 

6  
 

Τροχός (100 mm)  ΟΛΑ 
 

AC-5070 

-  
 

Τρίγωνο και ιµάντας αναρτήρα  ΟΛΑ 
 

AC-5071 

-  
 

Αναρτήρας ΟΛΑ 
 

AC-5072 

 
 

Σετ µεταφοράς ΟΛΑ 
 

AC-5073 

 
 

Επιµήκυνση κλίνης 10cm ΟΛΑ 
 

AC-5074 
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∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 
                        

 
∆ηλώνουµε µε πλήρη ευθύνη µας ότι τα προϊόντα 

AC-504W και AC-505W 

 
 
   Στα οποία απευθύνεται η παραπάνω δήλωση έχουν κατασκευαστεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις: 
 
 
 
Ευρωπαϊκή ∆ιάταξη 93/42/ΕΟΚ – Κατηγορία Ιατρικής Συσκευής:  Κατηγορία Ι  
Γενική ∆ιάταξη Ασφάλειας Προϊόντος  2001/95/ΕΕ 

BDS EN 60601-2-52: 2010 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές - Μέρος 2-52: Ειδικές απαιτήσεις για 
βασική ασφάλεια και σηµαντική επίδοση ιατρικών κλινών 

Το προϊόν διαθέτει  CE σύµφωνα µε τις παραπάνω διατάξεις 
                                                                  

Τελευταία έκδοση: Απρίλιος 2013 
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Κατασκευή και διανομή: 

 

  Καλαβρύτων 46, Πάτρα 

  Τηλ: 2610 . 323235 

  www.alfacare.gr 
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